Movimentos Sociais: abordagens e questões

A Revista Perspectiva Sociológica lança seu décimo terceiro número com
a relevante temática dos Movimentos Sociais. Enquanto veículo de discussão e
difusão científico-cultural, a Perspectiva Sociológica conta com a participação de
diversos segmentos educacionais e de áreas do conhecimento das Ciências
Humanas, compreendendo a ciência, o trabalho e a cultura como valores
essenciais da educação e do convívio social. Colaboram na presente edição
Movimentos Sociais: abordagens e questões (n. 13, 1º semestre/2014)
número, profissionais de distintas formações e atuações com produções que
transitam da Ciência Política à Antropologia, enriquecendo o Ensino de
Sociologia com suas contribuições.
Abrindo a edição temos o artigo Os Movimentos Sociais no Livro Didático de
Sociologia: Ensinar sobre a luta ou ensinar a lutar? de Vinícius Carvalho Lima.
Nele, o autor –membro do Laboratório de Ensino de Sociologia Florestan
Fernandes (LABES-FE/UFRJ) – trata da abordagem dos movimentos sociais
pelos livros didáticos de Sociologia, buscando compreender como este tema
chega à escola básica. Para tal tarefa o autor realiza uma análise comparativa
dos dois livros didáticos de Sociologia aprovados no Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD): “Tempos Modernos, Tempos de Sociologia” de Helena Maira
Bomeny Garchet e Bianca Stella Pinheiro de Freire Medeiros (2010) e
“Sociologia para o Ensino Médio”, de Nelson Dacio Tomazi (2010).
A edição segue com o artigo Movimentos sociais, globalização no século XXI e
as novas identidades de Raquel Pinheiro dos Santos, que busca analisar a obra
de Manuel Castells a partir das elaborações de Charles Tilly sobre a
historicização e a conceituação dos movimentos sociais, analisando a formação
de identidades na contemporaneidade.
No artigo Movimentos sociais e sociedade civil: um estudo dessa relação no
contexto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do
Movimento dos Operários do ABC (sindicalismo), Keiza da Conceição Nunes,
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Vanderlei Cardoso da Rocha e Jefferson Bruno Corona buscam analisar e
compreender as concepções que a sociedade civil tem sobre os movimentos
sociais.
Em Gramsci e os movimentos sociais na América Latina, Carolina Alves de
Oliveira entra no debate sobre movimentos sociais na América Latina, partindo
das proposições marxianas e das teorizações de Antonio Gramsci em
contraposição à conciliação de classes que marca a atual conjuntura.
Encerrando a edição temos À vinagrete, poema sobre as Manifestações de
Junho de 2013 de Vinícius Silva.

Esperamos que todos aproveitem a leitura!
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